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Socialdepartementet

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar –
Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar
(Ds 2019:20)
Remissinstanser

Allmänna reklamationsnämnden
Alvesta kommun
Barnombudsmannen
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borås kommun
Båstads kommun
Dalarnas läns landsting
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket
Enköpings kommun
Estetiska injektionsrådet (EIR)

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Frisörföretagarna
Företagarna
Förvaltningsrätten i Stockholm
Hedemora kommun
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Härjedalens kommun
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Intressegruppen för Estetisk Dermatologi
Justitiekanslern (JK)
Karolinska institutet
Katrineholms kommun
Konkurrensverket
Konsumentverket
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
Leksands kommun
Läkemedelsverket
Malmö kommun
Mark- och miljööverdomstolen
Norrköpings kommun
Patientförsäkringsföreningen
Patientskadenämnden
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Polismyndigheten
Privattandläkarna
Regelrådet
Riksorganisationen GAPF
Rådet för estetiska behandlingar i Sverige (REBS)
Rättsmedicinalverket
Simrishamns kommun
Skatteverket
Skellefteå kommun
Socialstyrelsen
Solna kommun
Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
Stockholms läns landsting
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Standards Institute (SiS)
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP)
Svensk Försäkring
Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterske Organisation (SPESO)
Svensk plastikkirurgisk förening (SPKF)
Svenska Läkaresällskapet
Svenskt Näringsliv
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Sveriges Hudterapeuters Riksförbund (SHR)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges konsumenter
Sveriges Kvinnolobby
Sveriges läkarförbund
Sveriges Tandhygienistförening
Sveriges tandläkarförbund
Söderhamns kommun
Södermanlands läns landsting
Södertälje kommun
Tillväxtverket
Torsås kommun
Trelleborgs kommun
Trosa kommun
Uddevalla kommun
Umeå kommun
Umeå universitet (Juridiska institutionen)
Varbergs kommun
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västerbottens läns landsting
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Västerviks kommun
Västerås kommun
Västmanlands läns landsting
Åklagarmyndigheten
Åre kommun
Älmhults kommun
Ängelholms kommun
Östersunds tingsrätt
Östhammars kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet
senast den 2 januari 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form
(t.ex. Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
S2019/04002/FS och remissinstansens namn i ämnesraden på
e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i
dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det
att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
5 (6)

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torkel Nyman
Departementsråd

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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